ZÁVERY
z
KONVENTU ŠTUDENTOV UK
2019
Stretnutie zvolených zástupcov študentskej časti akademickej obce UK vo fakultných senátoch,
univerzitnom senáte a Študentskej rade vysokých škôl, ktorých sa zúčastnilo 72, sa uskutočnilo dňa
10. apríla 2019 vo Vedeckom parku UK za účasti rektora UK, niektorých prorektorov UK, predsedu AS
UK, riaditeľov CIT UK a VMĽŠ-M UK, viceprimátora Hl. mesta SR Bratislavy, predsedníčky Studentské
komory AS MU v Brne, predsedu ŠRVŠ a ďalších hostí.

Plenárne

zhromaždenie

sa

venovalo

najmä

problematike

výmeny

AISu

a modernizácie

vysokoškolského mestečka Mlyny. Program bol ďalej rozdelený do 4 sekcií. Dopoludnia sa uskutočnila
sekcia Mesto a študenti, v ktorej účastníci diskutovali s viceprimátorom o možnostiach spolupráce
mesta a študentov, a oboznámili sa o spôsobe spolupráce mesta Brno so študentmi univerzít
Studentské Brno. Druhou dopoludňajšou sekciou bola Študenti a systém kvality VŠ na UK, kde
predstavitelia ŠRVŠ diskutovali s účastníkmi o prebiehajúcej zmene systému kvality VŠ v SR. Popoludní
sa uskutočnil workshop Študent ako negociátor, v ktorom boli účastníkom prezentované možnosti
komunikácie v situáciách s nerovnomerným rozložením síl komunikačných partnerov a legislatívne
špecifiká týkajúce sa študentov. Súbežne prebiehala sekcia Univerzita v 21. stor. zameraná na diskusiu
o fungovaní univerzít v zahraničí s absolventmi Oxford University a University of Helsinki, a o vízii UK
v PR oblasti. Konvent bol ukončený plenárnym zhromaždením s príhovorom rektora UK po ktorom
bol priestor na kladenie otázok.
VÝBER ZO ZÁVEROV JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ
MESTO A ŠTUDENTI

Cieľom sekcie bolo sprostredkovať kontakt medzi zástupcami mesta a študentskou reprezentáciou
UK, a vytvoriť tak priestor na diskusiu za účelom zistenia postojov a pohľadov na spoluprácu mesta
a študentov.
•

Skonštatovali sme vzájomný záujem o spoluprácu, tak na strane magistrátu, ako aj na strane
študentov UK, a tiež významný priestor pre ňu.
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•

Bol priestor na komunikovanie problémov z praktického života študentov, ktoré spadajú do
riešenia mesta, s prísľubom ich riešenia (chýbajúce spoje, napr. medzi nemocnicami
a internátmi, kde sú ubytovaní študenti medicíny; chýbajúce parkovacie miesta mestského bike
sharingu pri študentských internátoch; (ne)dostupnosť ubytovania po skončení školy
a problematika trvalého pobytu; úprava otváracích hodín knižníc pre pracujúcich študentov).

•

Inšpirovali

sme

sa

vzorovým

modelom

fungovania

mesta

Brna

a študentov

-

www.studentskebrno.cz. Treba zvážiť vznik študentskej komisie pri magistráte, ktorá by mohla
fungovať obdobným spôsobom a bola by kreovaná v súčinnosti s ostatnými bratislavskými
univerzitami.
•

Dostali sme ponuku na priamu komunikáciu s kanceláriou viceprimátora.

ŠTUDENTI A SYSTÉM KVALITY VŠ NA UK

Predstavitelia ŠRVŠ informovali o aktuálnych výzvach v oblasti zavádzania nového systému
zabezpečovania kvality VŠ, o právnom stave, typoch akreditácií, Akreditačnej agentúre a p.
Diskutovala sa úloha študentov v tomto procese.
•

UK by mala byť lídrom v nastavovaní nového systému zabezpečovania kvality a tým vplývať
na Akreditačnú agentúru a celý systém pri nastavovaní kritérií aj pre menej kvalitné VŠ na
Slovensku.

•

Identifikovali sa dva problematické body, a to nízka účasť študentov v aktuálnych
autoevaluačných nástrojoch (anketa) a slabá medzifakultná spolupráca v oblasti riešenia
obdobných problémov.

•

Je potrebná úzka spolupráca rektorátu, vedení fakúlt a študentských reprezentácií v oblasti
evaluácie.

•

Zástupcovia v študentských reprezentáciách sú ochotní na zavádzaní systému kvality
spolupracovať.

•

Odporúčanie zvážiť zorganizovanie celouniverzitného podujatia o príprave nového systému
zbazpečovania kvality, kde by mohli aj zástupcovia študentskej časti akademickej obce UK
pomôcť pri identifikovaní základných pilierov tohto systému kvality.

ŠTUDENT AKO NEGOCIÁTOR

Sekcia bola organizovaná ako workshop, v ktorom v prvej časti boli účastníci školení v oblasti
negociácie – ako vyjednávať aby dosiahli svoj cieľ, ako si cieľ správne vymedziť, ako proces načasovať
a ako sa brániť pred manipulatívnymi technikami. V druhej časti boli uvedené základné legislatívne
normy, o ktorých je vhodné aby študentskí reprezentanti mali prehľad, so zameraním sa na
ustanovenia týkajúce sa študentov. Tiež boli informovaní o spôsobe fungovania akademickej
samosprávy vo vybraných krajinách.
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UNIVERZITA V 21. STOR.

V úvode sekcie pozvaní absolventi zahraničných univerzít hovorili o svojich skúsenostiach
s univerzitným životom na zahraničných univerzitách a následne sa diskutovali témy vzdelávania,
propagácie UK a komunikácie.
•

Bol identifikovaný prienik v spôsobe vzdelávania na UK a zahraničných univerzitách.

•

Počas štúdia je potrebná rovnováha medzi teóriou a praxou, aby dochádzalo nielen
k získavaniu teoretických vedomostí, ale aj k poskytnutiu priestoru na ich aplikáciu.

•

Identifikovali sme potrebu na vytvorenie priestoru na UK pre získavanie pedagogických
zručností a schopností pre odborníkov, ktorí na univerzite učia.

•

Očakávajú nás výzvy v oblasti PR, ako nastavenie jednotnej vizuálnej identity univerzity,
zvyšovanie pocitu prináležitosti k univerzite, tak u študentov, ako aj zamestnancov
(organizačné občianstvo). Je potrebné pracovať na atmosfére vzájomnej úcty vzhľadom na
identifikované problémy na oboch „póloch“.

•

Zvyšovanie kvality priestorov fakúlt, ktoré by mali vytvárať zázemie pre študentov aj
zamestnancov, tak aby nebránili spolupráci a spoločnej diskusii v jej najširšom chápaní.

•

Zaujímať transparentný postoj v spoločenskom diskurze a v medializovaných kauzách
s ktorými je spojené meno univerzity, vystupovať otvorene v smere naprávania chýb a nie ich
zahmlievania či popierania.

•

IT je kľúčový prvok vo fungovaní univerzity, a preto je dôležitá infraštruktúra, ktorá odbúrava
zbytočnú byrokratizáciu a je kvalitnou oporou v práci študenta či zamestnancov univerzity.

SPÄTNÁ VÄZBA ÚČASTNÍKOV
Celková známka vyjadrujúca spokojnosť (min. 1 až max. 5): 4,65
Vyjadrilo sa 34 účastníkov konventu.
Za najväčší prínos bola najčastejšie označená príležitosť stretnutia študentských reprezentantov
z rôznych fakúlt a možnosť diskutovať priamo s vedením univerzity či vedúcimi pracovníkmi,
zodpovednými za príslušné oblasti na univerzite. Účastníci by privítali, aby sa s výstupmi konventu
pracovalo ako podnetmi pri rozhodovaní o budúcnosti univerzity. Tiež bolo viac krát spomenuté, že
by v budúcnosti privítali väčší časový priestor na diskusiu s rektorom UK a členmi vedenia univerzity.
Účastníci očakávajú, že sa v tradícii každoročných študentských konventov na UK bude pokračovať aj
v budúcnosti.
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